ПРЕГЛЕД ЗАВРШЕНИХ ПРОЈЕКАТА
Exchange 4 – Eфикасно
управљање имовином
темељ локалног
економског развоја

(по
и вредности
пројеката)
Градназиву,
Крагујевацопису
је био носилац
пројекта „Ефикасно
управљање
имовином – темељ локалног економског развоја”, а партнери на
пројекту су општине Топола, Баточина, Рековац и Кнић, а
придружени члан ЈП "Урбанизам" града Крагујевца. Пројекат је
реализован у потпуности, а рачун пројекта је затворен.

23,969,736 РСД
од 03.02.2014
до 03.05.2015.

Пројекат „Отворена сцена
за програме младих
Крагујевац“

Пројекат „Отворена сцена за програме младих Града Крагујевца„
у организацији Града Крагујевца, Регионалне агенције за
економски развој Шумадије и Поморавља и ФИЛУМ-а има за циљ
постављање сцене за програме младих у Великом парку, што је и
реализовано у сарадњи са Министарством омладине и спорта и
Канцеларијом за младе.

Пројекат „POP UP ART
KRAGUJEVAC” - мурали

Пројекат „POP UP ART KRAGUJEVAC” у организацији Града
Крагујевца, Регионалне агенције за економски развој Шумадије и
Поморавља и ФИЛУМ-а Универзитета у Крагујевцу. Урађена су
три мурала – ОШ „Светозар Марковић“, Медицинска школа сестре
Нинковић и Дом омладине – зграда биоскопа Шумадија.

ПРОЈЕКАТ MINORI

Формирање мреже Центара за младе у Крагујевцу и околним
подручјима. Опремање Центара за младе у оквиру Књегиње
Љубице и куповина материјала и опреме за ПУ "Нада Наумовић".
Радионице са децом и омладином.

9,057,240 РСД

У сардњи са НВО
Интерактив, „Волонтери
за лепши Крагујевац“

Уређење „картинг“ стазе у Великом парку, са пропратним
активностима.

2,500,000 РСД

Уговор о додели
средстава Центар за
социјалну политику и
UNICEF-рад интерресорне
комисије

Реализација пројекта „Унапређење професионалне подршке у
заједници – важан корак у инклузији деце” Пројекат је реализован
у сарадњи са Интерресорном комисијом града Крагујевца.

Пројекат Реакција –
рециклажна акција

Унапређење енергетске
ефикасности у Основној
школи ''Станислав
Сремчевић'' Крагујевац

НВО "ЦЕООР" је реализовао пројекат у коме је партнер био град
Крагујевац, а финансирало га тадашње. Министарство
пољопривреде и заштите животне средине. Одобрен је пројекат,
потписан уговор са Министарством. Извршена је набавка и
испорука жичаних контејнера за школе.
Пројекат Унапређење енергетске ефикасности у Основној школи
''Станислав Сремчевић'' у Крагујевцу обухвата унапређење
термичког омотача објекта путем замене спољних прозора и
врата, унапређење термотехничких система у објекту путем
опремања грејне инсталације термостатским вентилима, уградње
циркулационе пумпе са промењивим бројем обртаја (фреквентна
регулација), уградња PLC за вођење котларнице и подстанице
путем уградње даљинског надзора рада котларнице. Пројекат
такође обухвата модернизацију система унутрашњег осветљења
у објектима путем замене постојећих флуо светиљки LED
сијалицама.

Конкурс Националне
службе за запошљавање
Републике Србије за
спровођење јавних
радова у 2015. години

Утврђивање техничког стања јавних објеката на територији Града
Крагујевца. Пројекат је одобрен, закључен уговор, отворен
подрачун. Ангажовано је 12 особа са инвалидитетом у оквиру
ових јавних радова.

Koнкурс за доделу
субвенција за развој
туризма

Реконструкција Туристичког информативног центра – ТИЦ-а. ЈП
"Градска стамбена агенција" је 21.09.2015. године потписала
уговор о реализацији пројекта са Министарством туризма.
Одобрен је износ од 2.500.000 динара. Урађена је пројектна
документација, изведени су радови и набављена је опрема.

1,395,200 РСД
од 20.04.2015
до 20.02.2016.

360,000 РСД

1,301,770 РСД
од августа 2015.
до 31.12.2016.

540,020 рсд
Три месеца

22,445,988 РСД

987,772 РСД
од 15.09 до
15.12. 2015.

2,500,000 РСД
2015/2016

Формирање омладинског
клуба у Крагујевцу

Изградња Авантура парка
Крагујевац

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ - оснивање омладинског клуба у улици
Првослава Стојановића 10, локал бр. 4 у Ердоглији. Поднета
пријава. Одобрен је износ 1.062.360,00 динара и реализовано
опремање и радови на простору омладинског клуба. Почео је са
радом сајт клуба.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Сектор за
туризам, Захтев за коришћење субвенција за финансирање
инфраструктурних пројеката - Изградња Авантура парка у
Крагујевцу, у зони језера Шумарице, на око 800 м2. Одобрен
пројекат у износу од 7 милиона динара и реализована изградња
авантура парка на језеру у Шумарицама.

Пакет подршке за
унапређење функције
управљања људским
ресурсима у периоду од
новембра 2016. до
септембра 2017. године

Реализација пакета подршке у оквиру спровођења пројекта
Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи

Уређење (ревитализација)
пољских путева

Додела средстава за уређење (ревитализацију) пољских
путева на територији Републике Србије, осим на територији
аутономних покрајина у 2016. години. Пројекат је одобрен и
реализован у атарима села Горње Јарушице и Лужнице.

Јавни позив за
суфинансирање јединица
локалне самоуправе за
израду пројектнотехничке документације

Припрема
пројектно-техничке
документације
за
развој
инфраструктуре за подршку економском развоју. Изградња
саобраћајница у радној зони и зони пословања Крагујевац

Европа за грађане Европски форум

Град као Партнер у Програму Европске Комисије „Европа за
грађане“ био је укључен преко економског форума и побратимског
града Бидгошћа. У оквиру Програма организовања је расправа и
дискусије (о будућности Европе, учествовање цивилног и
демократског друштва у Европској Унији итд.) током 27.
Економског Форума у Крyници Здрој у Пољској (5-7 септембра
2017.).

Програм Development of a
Sustainable Bioenergy
Market in Serbia (DKTI) спроводи Немачка
организација за
међународну сарадњу
GIZ)

Пројекат DKTI – Искоришћавање потенцијала биомасе у
производњи енергије. Програм се састоји из пет компоненти:
1. Прелазак градских топлана на коришћење биомасе;
2.
Усклађивање
регулаторног
оквира;
3. Повећање ефикасности коришћења огревног дрвета као
енергента
код
индивидуалних
корисника:
4. Помоћ српским и немачким инвеститорима у развијању и
спровођењу иновативних пројеката у области биоенергије;
5. Развој логистичких центара за трговину биомасом.

Пројекат изградње
објекта културе – зграда
легата Николе Коке
Јанковића (СРПСКА
АКАДЕМИЈА НАУКА И
УМЕТНОСТИ) у улици
Слободе бб, у Крагујевцу

Изградња објекта легата Николе Коке Јанковића и очување
уметничког стваралаштва овог академика. - Решење број 401-002017/2016 од 27.07.2016. године.

1,498,000 РСД
11,125,000 РСД
7-8 месеци

техничка
подршка
11 месеци

3,156,210 РСД

948,000 РСД
4 месеца

93,493,976 РСД
2016.

Сирен – Еразмус +
„Делимо заједничку
европску будућност

Размена младих из Крагујевца и Сирена

1,818,723 РСД

Пријава за доделу
средстава за уређење
некатегорисаних путева и
отресишта на територији
Републике Србије, осим
на територији аутонамних
покрајина у 2017.години

Уређење некатегорисаних путева и отресишта у МЗ "Страгари",
пут Вољавча - засеок Гужвићи, у дужини од 1920м, укупне
површине 5760м² и у МЗ "Горње Јарушице", пут Горње Јарушице Велико Крчмаре, у дужини од 2700м, укупне површине 10800м².
Учешће града Крагујевца 3.418.951.00 РСД, а учешће
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
1.399.049.00 РСД.

4,818,000 РСД

Koнкурс за доделу
субвенција за развој
туризма

Реконструкција објекта дечијег одмаралишта на Копаонику.
Поднета пријава у сарадњи ЈСП Крагујевац и Градско сајмиште
25-ог новембра 2015.год ЈСП Крагујевац потписало је уговор са
Министарством на износ од 8.000.000 дин. Из ових средстава
извршена је санација крова и замена дела столарије на објекту.

8.000.000 РСД
2015/2016

